
העיראקי והחיזור שמיר
 לנדלחמת ישראל ביחס שמסתמן המיפנה

 שהופעלו מלחצים כתוצאה בא איראן־עיראק
 ביקורו בעת שמיר, יצחק ראש-הממשלה, על

בוושינגטוז.

 שר־ הם בזה למהלך העיקריים המתנגדים
הליכוד. אנשי ורוב רבץ יצחק הביטחץ

 בין התקרבות
ללוי מילוא

 בליכוד, שמיו״ארנם מחנה בתוך מתחים בגלל
 מילוא, רוני סגן־השר סביב בעיקר הסובבים

 מילוא בין התקרבות האחרונים בימים חלה
לוי. מחנה אנשי לבץ ואנשיו

 יו״ר בחירת רקע על ארנס, עם באחרונה הסתכסר מילוא
 ארנס של הודעתו למרות אך התנועה. של וערת־ההסברה

 בתנועת־ גורסים צופים הוועדה, יו״ר יהיה מרידוד ח כי
למילוא. דבר, של בסופו יימסר, שהתפקיד לכר, החרות

 העליון ש ביהמ
באמריקה במו —

 אהרון העליון, בית־המישסט שופט
וי בארצות־הברית מזמן לא ביקר ברק,
 העליון בית־המישפט שופטי ליד שם שב

בדיונים.
בירו ״ואן־ליר״ במוסד שנתן בהרצאה

 של העליון בית־המישפט כי סיפר שלים,
 בלבד מישפטים 200ב- דן ארצות-הברית

 ביותר החשובים את בוחר הוא בשנה.
 העקרונית. המישפטית המשמעות ובעלי

 בית• שגם שואך הוא כי אמר, ברק
 להיות יפסיק בישראל העליון המישפט

ויס קטנות, לתביעות עליון בית־מישפט
בשנה. מישפטים 200ב־ תפק

ותיקים מגייס לוי
 ותיקי את מחנהו לשורות לגייס מנסה לוי דויד

תנועת-ז׳בוטינסקי.
 מישקל יהוו לא פולני, ממוצא קשישים ברובם הוותיקים,

 שתהיה במיקרה למחנה, כבור יוסיפו אבל מכריע, מיספרי
תנועת־החרות. ראשות על התמודדות

לגור בן־זוג אין
 את יסיר לא לווינסקי עקיבא שאם החליטו בליכוד

 יו״ר תפקיד על פת גירעון השר איתו יתמודד מועמדותו,
 הזוכה דיניץ, כשימחה המערך יבחר אם הציונית. ההנהלה
 מולו הליכוד יעמיד בארצות־הברית, בעיקר רבה בתמיכה

ארנס. משה את
 בעל הקרובים. בימים מועמדותו את כנראה, יסיר, לווינסקי
 דווקא הוא המערך כמועמד להיבחר ביותר הרבים הסיכויים

 גור המיפלגה. וצעירי התק״ם בתמיכת הזוכה גור, מרדכי
 ברשימת מקום על ההתמודדות על לוותר מוכן יהיה

 כנראה, דיניץ, בסוכנות. בתפקיד יזכה אם לכנסת, המערך
לכך. מוכן יהיה לא

גור. מול להעמיד מי את החליט טרם הליכוד

ערבי ראש־מועצה
הליכוד ברשימת

 ראש־ ,דרוויש לפמיר הציעו בליכוד בכירים
 מקום אל-ע׳רביה, בקה המקומית המועצה

לכנסת. הליכוד של הראשונה בעשידיה
המפתה. ההצעה את ידחה כי סבורים דרוויש של מקורביו

לתפקיד מועמדים שוי
 לתיקשורת, הממשלה ראש יועץ פזנר, אבי
 שגריר לתפקיד שמיר יצחק של מועמדו הוא

בגרמניה. ישראל
 יועצו סביר, אורי הוא לתפקיד אחר שמועמד פורסם כבר
 תיקשורת. לענייני פרס שימעון של

 כמו הפעם, גם כי צופים המיפלגות בשתי ציניקאים
בתפקיד. מהם איש יזכה לא אחרים, במיקרים

 עם יחסים בקרוב
המיזרחית גרנמיה

 אגודת-הסופרים ועד חבר קנובלוך, היינץ
 באורח בארץ המבקר המיזרדדגרמנית,

 בואו את לפרש שניתן אמר חיפה, אוניברסיטת
 מיזרח-גרמניה בין להפשרת־היחסים כאות גם

ישראל. לבין
 הליברליזציה אם מצומצם, בפורום בהרצאה כשנשאל,

 השיב מהגלאסנוסס, חלק היא בארצו מאבחן הוא שאותה
 של עלייתו עם ,1973ב־ התחיל שהתהליך ואמר בשלילה,

 קורים לא הדברים אצלנו .אבל לשילסון, הוניקר אריך
מערבי.״ בקצב
הבא. בשבוע חדש דף במדור יתפרסם עימו מקיף ראית

 מלכודת מכינים המיזרחי ותנועת המערך
 בסיכוייו שפגע כך על כנקמה דולצץ, לאריה

 ההנהלה כיו״ר להיבחר לווינסקי עקיבא של
 לתמוך ביניהן הסכימו הסיעות שתי הציונית:

 נשיא לתפקיד בורג יוסף של במועמדותו
הציונית. התנועה

 מאויישת היתה שלא זו, למישרה עצמו את הכין דולצין
 ביומו ייבחר הנשיא כי קבע, אף לשם־כך שנה. 18 מזה

הציוני. הקונגרס של השני

אבנור של היורשים
 בית־ נשיאת אבנור, חנה השופטת עומדת 1989 בינואר

 כעת, כבר פרישה. לגיל להגיע בתל־אביב, המחוזי המישפט
 רב־ התפקיד על סימני״הקרב ניכרים המועד, לפני שגה

והעוצמה. היוקרה
 הבכירים השופטים הם כרגע המועמדים

 ואליהו בן־דרור מרדכי ולנשטיין, שולמית
וינוגרד.

סוך? — דמיאניוק מישפט
 לסיומו! מתקרב דמיאניוק ג׳ון מישפט אבל להאמין, קשה

 מועד יגיע ואחר־כך מאוד, מעטים עדים נותרו לסניגוריה
 ב־ יחלו הסיכומים בי קבע כבר לוין דוב השופט הסיכומים.

 סיכומי־התביעה בץ הפסקה שום תהיה לא וכי בדצמבר, 18
לסיכומי־ההגנה.

 לעמוד יתקשה שפטל, יורם הסניגור, בי נראה
 לבקש ינסה ואולי הזה, הקשוח בלוח־־הזמנים

ארכה.

לרשוח־השידור אבן
 דובר* בעבר שהיה מי אבן, יעקב של שמו

 ועכשיו באנגליה צה״ל נספה אהר־כך צה״ל,
 המדינה, שנות 40 לציון התערוכה מארגן
 בכיר לתפקיד כמועמד באחרונה הועלה

 בהנהלתה יחולו וכאשר אם ברשות-השידור,
פרסונליים. שינויים

 תעודת־בשרות
ערבי למיפעל
למיפ־ להשיג הצליח ערבי יצרן־מיצים

 תעודת־ הר-חברון, בדרום המצוי שלו, על
הראשית. הרבנות מן כשרות

 את לשווק מתכוון הוא כי הודיע היצרן
 שלו הראשון היעד וכי בישראל, תוצרתו

בני־ברק. העיר יהיה
אח לבלוש החליטו בישראל מתחריו

 במיפעלו מעסיק הוא אם ולבדוק ריו
קבוע. משגיח־כשרות

 המרט מפשיר
ורטהייטר עם
 נסוג הוא כי ורטהיימר סטף התעשיין של הודעתו למרות

 נמשך ב־ת־שנוש, ממעי מיפעל את לרכוש מהחלטתו
זה. בעניין איתו המשא־ומתן

 ורטהיימר של רצונו על נסוב המשא־ומתן של עיקרו כרגע,
 חופשית ויד המיפעל, לרכישת יותר טובים תנאים להשיג

בפיטורי״עובדים.

 יפוטרו מנהלים גם
האווירית״ ב״תעש״ה

 האווירית״ ב״תעשייה בכירים מנהלים גם
 בגלל המיפעל, של המפוטרים ברשימות ייכללו
״הלביא״. פרוייקט ביטול

 שהמנהלים הסביר הוא שר־הביטחון. רבץ, יצחק הודיע כך
 של טיפולו בתחום שאינם מכיוון ברשימה, נכללו טרם

 הפיסורץ. על משא־ומתן יש שאיתו במיפעל, וער־העובדיס
פלד. מתי ח״כ של לשאילתה השיב רבץ

 דואג פורוש
הפוליטי לעתידו

 עיריית• מועצת חבר פורוש, מאיר יורשע אם
 בהפגנות־ חלקו בגלל פלילית בעבירה ירושלים,
 יוכל לא הוא האחרונה, בשבת בבירה החרדים
לתפקיד. שוב להיבחר

 להיבחר יכול אינו פלילית עבירה שעבר מי החוק, על־פי
 פורוש התלונן מה מצב למנוע כדי במועצת־העיר. כחבר

 שהקצין וטען אותו, שעצר קצין־המישטרה עזרא, ציון נגד
אותו. היכה

משמח בר־לב
כהוא את

 עצרה אוגוסט חודש ועד השנה מראשית
 מהשטחים פועלים 211 מישטרת־ישראל

 ללא הירוק, הקו בתחומי שישנו הכבושים
 שר-המישטרה, בר״לב, חיים ענה כך רשיון.

 כהנא. מאיר של לשאילתה בתשובה
 בין כשימחה אותה והפיץ תשובה את שיכפל כהנא

העיתונאים.

 כועסים ב״אל־על
פרס על

תר השבוע הביעו ב״אל־על״ בכירים
 ממלא־מקום פרס, ששימעון כך על עומת

 לאירופה יצא ושר־החוץ, ראש־הממשלה
ב״אל־על״. ולא ״סבנה״, חברת של בטיסה

 נלקחו מיליארד 2
הערכיים מהפועלים

 השערוריות לאחת פומבי למת עומד ניסים משה שר״האוצר
במדינה. ביותר הגדולות

 מהשטחים הפועלים משכר מנוכה הכיבוש ראשית מאז
 לניכויים השווה סכום בישראל העובדים הכבושים

 נעשה, הדבר הישראליים. הפועלים של הסוציאליים
 האלה הערבים של שכר־הנסו את להשוות כדי כביכול,

 הישראליים. העובדים לשכר
 מכל נהנים הישראליים שהפועלים בעוד אך

 הערבים אין בניכויים, הכרוכות הזכויות
 לקופת נכנם והכסך שהיא, תמורה כל מקבלים

 זו בצורה הצטברו זהיר אומדן לסי הממשלה.
 העובדים מן שנלקחו דולר, מיליארד כשני

הערביים.
 מכיוון אליה, יועבר שהכסף ההסתדרות דורשת עכשיו

 קרן־פועלי־הבניץ, כמו ההסתדרותיות הקרנות שהידלדלו
 שהזדקנו, יהודיים בפועלי־בניץ מטפלת זו קרן למשל.
 מהשטחים ערבים הס הצעירים הפועלים רוב ואילו

 לקרן ולא לממשלה, מגיעים משכרם שהניכויים הכבושים,
ההסתדרותית.

 דיזיגגוף: רחוב
קבוע מידרחוב

 ועד בן־גוריון משר למידרחוב יהפוך בת׳׳א דיזיגגוף רחוב
 שנה. בתוך לתוקפה תיכנס ההחלטה הכיכר.
 המדרכות. עם יאוחד זה בקטע הכביש

 יהיה הריצוף קבועים. במועדים הגישה תאושר לספקים
דוקרטיבי.


